आमच्या बद्दल थोडंसं…
युथ फॉर जत हि एक सेवाभावी संस्था आिे जी कािी उच्चहिहित तरुणानांनी एकत्र येऊन सुरु के ली आिे. हििण
या मल
ू भतू हवषया मध्ये हि संस्था काम करते कारण आमचा हवश्वास आिे हक "जग बदलण्या साठी हििण िे एक
सवाात धारधार िस्त्र आिे".
सध्या आम्िी हि संस्था स्वतःचे आहण कािी दानिरू पररहचतांचे पैसे एकत्र करून चालवतो. बाकीच्या सेवाभावी
संस्था प्रमाणे आम्िी हि तमु च्या देणगी वर अवलंबनू आिोत. आम्िी खात्री देऊ इच्चीतो हक तमु ची देणगी िाळकरी
मल
ु ांच्या सत्कमी कायााला खची घातली जाईल जे देिाचे भहवष्य आिेत.
देणगी देण्यासाठी कृ पया खालील बँक खात्याचा उपयोग करा. आम्िाला खात्री आिे हक तम्ु िी जरूर आम्िाला
प्रहतसाद द्याल. तम्ु िाला कािी प्रश्न असतील तर ते आम्िाला कळवा. आम्िी त्यांचे हनरसन करण्याचे हनहित प्रयत्न
करू.
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शाळे तील वर्ाासाठी बोर्ा (फे ब्रुवारी २०१८)

जफरते वाचनालय

समु ारे ५० हजार रुपयाांचे १० बोर्ड शाळे ला भेट
हदनांक १० फे ब २०१८ रोजी यथु फॉर जत या संस्थेने १० मोठ् या
आकाराचे हिरव्या पृष्ठभागाचे बोडा तसेच २ नोटीस बोडा एस आर व्िी
एम िायस्कूल व जहु नअर कॉलेज या िाळे ला माजी हवद्यार्थयाांच्या
मेळाव्या वेळी भेट हदले. या नवीन संचा मळ
ु े िाळे च्या ५०० ते ६००
मल
ु ांना थेट मदत िोईल.

एम पी एस सी/ यु पी एस सी मार्ादशान कायाशाळा (जर्सेंबर २०१७)
समु ारे ४०० मुला- मल
ु ींना आय ए एस अधिकाऱ्याकर्ून मार्डदशडन

नावीन्य पर्
ू ड प्रकल्पा साठी समु ारे १० लाख रुपये उभे करण्याचा प्रयत्न
हफरते वाचनालय हि एक नावीन्य पणू ा योजना आिे ज्यावर आम्िी
काम करत आिोत. या योजने द्वारे लिान मल
ु े व तरुण यांच्या मध्ये
नवीन ज्ञाना चा प्रसार व्िावा िा उद्देि आिे. िे वाचनालय हवहवध
िाळा कॉलेज व जत भागात मध्ये वेग वेगळ्या हठकाणी वेळा पत्रक
प्रमाणे हफरे ल. मल
ु ांना वेग वेगळ्या हवषय वरच्या पस्ु तकांचा या
वाचनालय मधनू आनंद घेता येईल जेणे करून त्याच्या ज्ञानात
आहण िब्द कोि मध्ये भर पडेल.

जर्जजटल (दृक -श्राव्य) शाळा
२०१८ मध्ये कमीत कमी २ शाळा धर्धजटल करण्याचा सस्ां थेचा प्रयत्न

हदनांक २५ हडसेंबर २०१७ रोजी यथु फॉर जत या संस्थेने "एम पी एस
सी/ यु पी एस सी मागादिान" या हवषयावर एक हदवसीय कायािाळा
आयोहजत के ली िोती. कायाक्रमाचे मख्ु य वक्ते श्री. अहभहजत राऊत,
सीईओ हजल्िा पररषद सांगली, श्री पांडुरंग पोळे सीईओ झोपडवस्ती

ग्रामीण आहण ििरी भागातल्या मल
ु ांच्या हििण मध्ये बरीच तफावत
असते. जग माहिती आहण तंत्रज्ञान च्या माध्यम द्वारे जवळ येत आिे

हनमाल
ू न, पणु े िे िोते. अिा प्रकारचा जत च्या इहतिासा मधला
पहिला उपक्रम िोता ज्या मध्ये एकाच वेळी २ आय ए एस

परंतु त्याचा लाभ ग्रामीण भागातल्या मल
ु ांना अजून हमळत नािी.

अहधकाऱयांनी एकत्र मागादिान के ले.

भागा मध्ये हडहजटल िाळा हनमााण करण्याचा प्रयत्न करणार आिे.

आम्िी िाळा, हििक आहण गावकरी यांच्या बरोबर काम करून जत
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इतर उपक्रम

इग्ं लंर् हुन कपर्े (ऑर्स्ट २०१७)
धनवासी मक
ू बिीर शाळे मध्ये १०० शटड जोर्याांचे वाटप

धवकास आधर् रोजर्ाराची धनधमडती साठी रेल्वे मार्ड प्रस्ताव
युथ फॉर जत ने हनवासी मक
ू बधीर िाळा आहण हनवासी मती मंद
जलद सवं ाद आहण सिज प्रवास अथाव्यवस्थेचे
मित्वाचे सूत्र आिे. एकंदरच दळणवळणाच्या बाबतीत

िाळे च्या हवद्यार्थयाांना (मानहसकदृष्ट्या हवकलांग िाळा) नवीन आहण
वापरलेले कपडे हवतररत के ले. िे कपडे संस्थेचे वररष्ठ सदस्य श्री अजय
पवार यांनी इग्ं लंड िुन आणले िोते.

जत दल
ु ाहित भाग आिे. नवीन रे ल्वे चा प्रस्ताव घेऊन
युथ फॉर जत संबंहधत अहधकाऱयांच्या संपकाात आिे.

आपले खपु आभार !!!

शाळे च्या दप्तराचे वाटप (ऑर्स्ट २०१७)
समु ारे १०,००० रुपये धकमतीच्या ६० दफ्ताराांचे वाटप
५ ऑगस्ट २०१७ रोजी 'यथु फॉर जत' ने तरु ाई वस्ती, जत येथील

जफरत्या वाचनालयासाठी पुस्तके (नोव्हे २०१७)

हजल्िा पररषद िाळे च्या हवद्यार्थयाांना िालेय दप्तर हवतररत के ले.

सस्ां थेला ४००० रुपयाांची १० पस्ु तकाांची देर्र्ी

वह्ांचे जवतरण (जुलै २०१७)
श्री. ओमकार कुडाळकर, आर. आर. कॉलेजचे आधीव्याख्याता यांना हफरत्या वाचनालयाची संकल्पना पसंत

समु ारे १५,००० रुपये धकमतीच्या १२०० वह्ाांचे वाटप

पडली. त्यांनी संस्थेला समु ारे ४००० रुपयांची १० पस्ु तके
देणगी स्वरूपात हदली आिेत. आमचे त्यांना ितिः आभार.

युथ फॉर जत चे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुनील जोिी यांनी
सुमारे २०० गरीब हवद्यार्थयाांना या वह्या जत मधील प्राथहमक
िाळे मध्ये वाटल्या.

प्रोजेक्टर देणर्ी (फे ब्रु २०१७)
रु १०,००० धकमतीचा प्रोजेक्टर मूक- बधिर शाळे ला दान

आर.आर. कॉलेज जतच्या जवद्यार्थयााना मदत (जर्सें २०१६)
१३ धवद्यार्थयाांना, प्रत्येकी १००० रुपये वाटप

युथ फॉर जतचे सदस्य श्री. प्रदीप साळुंखे आहण श्री अमीत बामणे

सायबर जागरूकता कायाक्रमाच्या हनहमत्ताने आम्िी कािी

यांनी वाढ हदवस हनहमत्त जतमधील मक
ू - बहधर मल
ु ांच्या िाळे ला
प्रोजेक्टर दान के ला. िाळे ला या साधनाची बयााच हदवसापासून गरज

मिाहवद्यालयीन हवद्यार्थयाांना त्यांच्या हििणासाठी मदत के ली.
गणु वत्ता आहण कौटुंहबक पाश्वाभमू ीवर आधाररत गरजू हवद्यार्थयाांची

िोती. नवीन प्रोजेक्टरचा िाळे ला आहण हवद्यार्थयाांना बराच उपयोग

यादी मिाहवद्यालयाकडून हमळाली िोती.

िोत आिे.

एस आर व्ही एम हायस्कुलच्या जवद्यार्थयााना मदत (ऑर्स्ट २०१६)
सायबर र्ुन्हे जार्रुकता (जर्सें २०१६)

२० हजार रुपयाांची समु ारे २१ धवद्यार्थयाांना मदत

श्री. सोमनाथ कदम याांचे सायबर र्ुन्हे धवषयावर व्याख्यान
आमच्या संस्थेचा िा पहिला सामाहजक कायाक्रम. िा
यथु फॉर जत संस्थेने सायबर गन्ु ियाच्या जागरुकतेवर राजे रामराव
कॉलेज येथे एक व्याख्यान आयोहजत के ले िोते. सायबर क्राईम
िाखेचे श्री. सोमनाथ कदम, पोलीस उप हनरीिक पालघर यांनी

आमच्यासाठी एक हविेष कायाक्रम िोता. सवा संस्थापक
सदस्य, तसेच एस आर व्िी एम िायस्कूलचे माजी हवद्याथी
यानी ७० व्या स्वातंत्र्यहदन सोिळा िाळा कमाचारी आहण

परस्पर संवादी भाषण हदले. श्री कदम यांनी सोिल मीहडयावर 'काय

हवद्यार्थयाांसि साजरा के ला. आमच्या संस्थेच्या सामाहजक
कायााच्या प्रवासाला सरू
ु वात करण्यासाठी ह्यापेिा जणू उत्तम

करावे आहण काय करु नये' याबद्दल बयााच नवीन गोष्टी हिकल्या.

कायाक्रमाच न्िवता !

व्याख्यान ऐकून मिाहवद्यालयीन हवद्याथी भारावनू गेले.
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